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Ny styrelse 

Årsmötet gick av stapeln under andra former än vanligt på grund av rådande pandemi och en ny 

styrelse har tagit plats i föreningen. Uppdaterade anslag sitter i trapphusen och ni kan träffa oss 

på öppen expedition. Men vi passar på att rada upp oss här också: 

Sofia Nilsson är föreningens nya ordförande. Vid sin sida har hon vice ordförande Jesper Strid. 

Sekreterare: Maja Heide. Ledamöter: Albin Brattgård, Camilla de Petris Holm. HSB-ledamot: 

Philip Svensson. Suppleanter: Meit Häller, Mirjana Radosavljevic 

Föreningens förvaltare 

Vi har med start i år anlitat förvaltare från HSB för att avlasta styrelsen i fastighetsskötsel, 

förvaltning och ärendehantering. I nuläget är det biträdande förvaltare Linnea Råbratt som både 

vi som styrelse och ni som medlemmar kan kontakta. Skriftlig information har gått ut till 

samtliga medlemmar och anslag med information och uppdaterade kontaktuppgifter är 

uppsatta i trapphusen. 

Återvinning och container 

Vi är många som använder föreningens två miljöstationer och styrelsen uppmärksammas ofta 

på ordningen i dessa. Vår vaktmästare röjer och städar regelbundet men vi behöver alla hjälpas 

åt. I miljöstationerna sorteras endast förpackningar av papp/kartong, plast, metall, glas. Det 

finns även kärl för tidningar, matavfall, batterier och glödlampor/lysrör. Här kommer också en 

liten påminnelse om att inte kasta plastpåsar i matavfallet. 

Avfall som inte kan återvinnas i miljöstationerna får inte lämnas kvar där utan kan slängas i 

containern för grovt avfall. Under våren och sommaren har vi container för grovt avfall och 

separat kärl för elektronik på plats 3/5 och 5/7 utanför grinden på Bodekullsgången. Tänk på 

att farligt avfall inte får kastas i containern. Exempel på farligt avfall är kemikalier, färgburkar 

och sprayburkar som kan lämnas på Sysavs återvinningscentraler. 

Laddstolpar för elbil 

Det har nyligen installerats laddstolpar för elbil i garaget, det finns i nuläget plats för två bilar. 

Hör av er till styrelsen för att ställa er i kö till dessa. 

Renovering av tak, fasad och fönster 

En större renovering av tak, fasader och fönster påbörjas under året enligt underhållsplanen. 

Entreprenör är nu upphandlad och arbetet startar på Bodekullsgången till hösten och beräknas 

vara klart till vintern 2022. Det kommer att byggas ställning upp till tak och genom att 

samordna arbete som kräver ställningsbygge sparar vi pengar och minskar förhoppningsvis 

även störningsmoment relaterat till arbetet.  Mer information kommer under vår och sommar. 
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Intresseanmälan säkerhetsdörr 

Vid flera tidigare tillfällen har medlemmar i föreningen gått ihop för att köpa in säkerhetsdörrar 

då det blivit billigare med en större beställning. Vi har förstått att det åter finns intresse för 

detta i föreningen och samlar därför nu in intresseanmälningar på nytt. Dörren bekostas alltså 

av enskild medlem. Maila till oss (styrelsen@odlaren.com) eller riv av talongen längst ner på 

sidan och lämna i styrelsens brevlåda vid styrelserummet vid intresse. 

 

Öppen expedition/träffa styrelsen 

Den första helgfria måndagen i varje månad har vi i styrelsen öppen expedition i 

styrelserummet på Bodekullsgången 21B. Då finns vi tillgängliga för frågor och småfix.  

Nästa tillfälle är 12/4. Välkommen kl. 18-19. 

 

För kontakt med styrelsen – maila oss på styrelsen@odlaren.com eller besök 

öppen expedition i vårt gemensamma styrelserum (Bodekullsgången 21B) från 

kl. 18 den första helgfria måndagen varje månad. 

 

Besök vår hemsida www.odlaren.com och facebook.com/BrfOdlaren för 

kontaktuppgifter, information och fortlöpande uppdateringar. 
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